Informace pro voliče pro volby do Senátu Parlamentu ČR
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v Obrnicích, vydá Obecní úřad v
Obrnicích na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem může volit pouze ve svém
volebním obvodu, tzn. pouze na území okresu Most. V případě, že volič výslovně nepožádá
pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola
voleb (jeden pro první a druhý pro případné druhé kolo).
Žádost lze podat:




v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím
datové schránky. Tato žádost musí být Obecnímu úřadu v Obrnicích doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. (pro žádost není
žádný předepsaný formulář - vzor žádosti naleznete na webových stránkách obecního
úřadu
osobně, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. 10. 2016 do
16:00 hod. (při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad
sepíše úřední záznam)

Obecní úřad v Obrnicích voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 22. 9. 2016,
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Při
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a
druhým kolem voleb. Obecní úřad v Obrnicích v této době může vydávat voličský průkaz
nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 12. 10. 2016 do 16:00 hod.
Žádosti o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým pobytem v Obrnicích se vyřizují v
úředních hodinách na Obecním úřadu v Obrnicích – přízemí budovy, kancelář evidence
obyvatel.
Písemné žádosti se dle výše uvedených podmínek zasílají na adresy:
-

Obecní úřad Obrnice, Mírová 70, 43521 Obrnice
E-mailovou adresu – podatelna@ouobrnice.cz
Datová schránka - 8ppbujx

